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Terugblik 2020: Investeren in mensen
RSL en corona
‘Investeren in mensen’ was het leidmotief bij de voorstelling van het Meerjarenplan en het budgetplan 2020 in december 2019. 

Meer dan ooit bleek dit het geval te zijn in 2020. Ook in onze stad werden families getroffen door het coronavirus, gaf en geeft 

onze zorg- en gezondheidssector het beste van zichzelf en moesten strenge maatregelen worden genomen met ingrijpende 

gevolgen voor economie, gezin, (mentaal) welzijn en vrije bewegingsruimte en de handhaving ervan. De hele Roeselaarse 

gemeenschap is nauw betrokken bij het verdriet, maar ook dankbaar en respectvol voor iedereen die zich blijft inzetten om 

verantwoordelijkheid en hulp op te nemen. Vele vrijwilligers maakten van ‘oltegoare’ een werkwoord en blijven zich solidair 

tonen, wat zich uitte in tal van spontane en warme acties. 

Al op 2 maart werd een stedelijke Corona Taskforce opgericht, die tot op vandaag continu bijeenkomt. Eind april stelde de 

Stad haar relanceplan voor, met diverse maatregelen om de coronacrisis op korte en middellange termijn, in samenhang met 

bovenlokale Vlaamse en federale initiatieven, het hoofd te bieden.

Met een versterkt callcentrum 1788, een aangepaste dienstverlening op afspraak, bewonersbrieven en gerichte 

communicatiecampagnes, ook voor de jeugd (Beire #VANRSL) en de consument (Koop in RSL!) werd de Roeselarenaar 

maximaal geïnformeerd.
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Op welzijnsvlak werd het succesvolle Roeselare Helpt-platform opgestart, was er een massale actie om mondmaskers te maken 

en veel vrijwilligersinzet. De Stad financierde en organiseerde de bedeling (door ons stadspersoneel!) van drie mondmaskers 

voor elke inwoner. In samenwerking met AZ Delta werd het pretriagecentrum vormgegeven, terwijl de woonzorgcentra en 
Motena zorgden voor een kwaliteitsvolle opvang, voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en testings. Ook werd de 

kinderopvang KIDZ versterkt en de private kinderopvanginitiatieven, die afgelopen maanden ook grote inspanningen leverden, 

werden waar mogelijk extra ondersteund.

Ook werd extra thuiszorg voorzien, een steuntelefoon opgericht, het therapeutisch zorgpunt voor mentale zorg geactiveerd, 

en werden 80-plussers persoonlijk gecontacteerd. Het Welzijnshuis voorzag met extra personeelscapaciteit in gerichte 

ondersteuning van kwetsbare mensen, ondersteuning van de voedselbedeling, de contacten met de seniorenverenigingen en 

extra nachtopvang voor daklozen. Gezinnen met een laag inkomen ontvingen een consumptiebon. De Huisartsenkring werd 

financieel ondersteund voor de eerstelijnszorg, in het bijzonder met aandacht voor mentaal welzijn.

Het onderwijs werd gesteund met een kinderopvangregie, het project ‘Computer in je rugzak’, veilige examenlocaties, 
CO2-testmeters en versterkte inzet van de brugfiguren. Onze scholen en het stedelijk onderwijs zorgden voor een wendbare 

opvang en creatieve onderwijsmodules.

Op economisch vlak werd geïnvesteerd in coronaveilige winkelstraten bij de heropening van de winkels, een digitaal 
koopplatform, gerichte acties ter ondersteuning van de handelaars rond Pasen, Moederdag en de Dag van de Zorg, twee 

bonnenkranten, een subsidiereglement voor handelaars, extra financiële injecties voor de handelaarsverenigingen, 

promotiecampagnes, de horeca-krasbon, handels- en horecaondersteuning, uitbreiding van en gratis terrassen, originele 

‘bubbelbatjes’, de consumptiebon voor werknemers en uitstel, kwijtschelding van retributies of versnelde betalingen.

Samen met ARhus, De Spil, KOERS en de Dienst Vrije Tijd werd een aangepast vrijetijdsaanbod ontwikkeld, de verenigingen 

werden ondersteund door gerichte acties en een verhoging van de subsidies met 50%. 

Het optimale samenspel tussen de politie, straathoekwerkers en onze gemeenschapswachten met ‘corona-stewards’ zorgden 

voor de noodzakelijke sensibilisering en handhaving.

Het stadsbestuur is tevens trots op de vele medewerkers 

die in deze moeilijke tijden op de meest flexibele wijze 

het beste van zichzelf gaven. Eerder dan te kiezen 

voor een systeem van tijdelijke werkloosheid voor 

sommige functies, werkt iedereen #VANRSL graag ter 
ondersteuning van onze zorginstellingen, onze scholen 
en gemeenschapsdiensten op diverse manieren. Het 

Managementteam en de Taskforce Corona speelden 

bij de aanpak van de coronacrisis een uitstekende en 

professionele rol.

Veel startschoten zijn gegeven
De coronaperiode maakte het niet evident om alle voorziene plannen voor het voorbije jaar uit te voeren. We zijn echter trots dat 

de diverse ambities voor 2020 toch konden worden gerealiseerd en opgestart:

• Voor onze wijken en deelgemeenten werd het startschot gegeven voor de herinrichting van de Beitemse school- 
en verenigingensite, met participatiemomenten om er het nieuwe wijkhuis vorm te geven. In Beveren vonden de 

overlegmomenten plaats met de inwoners voor het toekomstige ontmoetingscentrum. In Oekene werd de sportsite rond de 
Ark uitgebreid en vernieuwd, in Rumbeke werd het inwonersoverleg over het circulatieplan opgestart.

• De verkeersveiligheid in de schoolomgeving werd aangepakt met de inrichting van de fietsstraat en schoolstraat in de 

Kattenstraat, de schoolstraat in de Steenstraat voor SBS De Brug, éénrichtingsverkeer aan SBS De Octopus en aanduiding van 

schoolzones aan diverse scholen.

• Het ambitieuze actieplan RSL Boomt! werd voorgesteld, de wandel- en fietspaden in het Krommebeekbos werden geopend, 

gronden werden aangekocht en bebost voor het Bergmolen- en Krommebeekbos, en eind november werden meer dan 

13.000 extra bomen aangeplant, onder meer voor een geboortebos. Tegelijkertijd konden we in de zomer spelevaren in het 
Geitepark. In het kader van de Klimaatswitch #VANRSL lanceerde Roeselare als eerste Vlaamse stad de campagne Proximity.

• Het mooie Godelieve Leeft-project ging van start, terwijl de werken voor het warmtenet doorheen de wijk werden afgerond 

en de wegen- en vergroeningsverfraaiing een start kenden. Tijdens de lockdown-periode werden diverse noodzakelijke 

werken prioritair opgenomen, zoals de keerbeweging van de KADO-wijk in de Westlaan richting de Diksmuidsesteenweg en 
in het stadscentrum. De Moorseelsesteenweg werd veilig en functievol heraangelegd met afgescheiden fietspaden.

• De bufferbekkens in Beveren werden gerealiseerd, net zoals belangrijke rioleringswerken in de Izegemsestraat, de Westlaan-

Noordlaan, de Koning Albert I-laan, de Hooistraat en de Moorseelsesteenweg en de collector Babilliebeek. Om toekomstige 

wateroverlast te vermijden werd de Brugsesteenweg aangepast. Het waterbeheersingsplan is klaar.

• De investeringen in politie, brandweer en inmiddels 13 gemeenschapswachten rendeerden in uitstekende dienstverlening 

voor de inwoners, zeker bij rampen of branden waar we ook in 2020 jammer genoeg niet van werden gespaard. Met de extra 

camera’s in het stadscentrum en het Geitepark telt Roeselare nu 148 camera’s.

• Met de Velodroom #VANRSL werd de concrete inplanning van de veilige 
fietsverbindingen gefinaliseerd; via burgerinput krijgt het trage wegenplan 

vorm. De gesprekken met de Vlaamse overheid in het kader van “Vervoer op 

Maat” leidden voor de Vervoersregio Roeselare (Roeselare en 18 gemeenten) 

tot extra financiële middelen: 900.000 euro in 2021.

• Samen met de Mooimakers werd het Netheidsplan #VANRSL verder uitgerold, 

met nieuwe ondergrondse afvalcontainers en ‘slimme’ vuilnisbakken. 

Het handhavingsbeleid voor zwerfvuil en sluikstort werd verstrengd met 

nultolerantie en hoge boetes.
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• AZ Delta opende zijn deuren op 15 maart, net zoals net daarvoor het sportmedisch centrum Sport’R in de Campus 

Brugsesteenweg. De eerste werken aan het WZC Sint-Henricus, en recent ook aan WZC De Waterdam, zijn begonnen. 

• Als geborgen stad stelden we de concrete acties in het (kinder)armoedeplan en het plan ‘Oltegoare, nooit alleen’ voor om 

eenzaamheid tegen te gaan.

• Met de nieuwe bestuursploeg in Dogbo (Benin) gaven we verder vorm aan onze samenwerkingsprojecten in het 10-jarig 

jubileumjaar van ons partnerschap.

• Een start werd gegeven aan de ontwikkeling van de visie rond het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Spil, het Jonckerspark  
in Beveren, terwijl het Beleidsplan Centrum met een vernieuwde visie voor de Ronde Kom werd goedgekeurd.  

De samengestelde Kwaliteitskamer engageerde zich om de stedenbouwkundige projecten in onze stad naar een hoger 

niveau te tillen. 

• De locatie en het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor het nieuwe dierenasiel werden bekrachtigd en de 

noodzakelijke gronden en gebouw verworven.

• Het Kernplan 2 met tal van maatregelen voor de heropleving van onze handelszaken, de beleving in onze stad en de strijd 

tegen leegstand, werd voorgesteld en wordt uitgevoerd in overleg met de handelaarsorganisaties. Een retaildeskundige en 

KMO-manager versterkten het economisch team.

• Roeselare werd in 2020 erkend als onroerend erfgoedgemeente. Op diverse plaatsen in de stad kreeg het project ‘Historia in 
situ’ vorm, onder meer op de O.L.V.-Markt in het kader van de Poolse bevrijding en aan het sterfhuis van Albrecht Rodenbach. 

De unieke expositie ‘Fier op RSL’ in Ter Posterie werd door velen gesmaakt.

• Club Roeselare en KSV De Ruiter openden hun nieuwe kunstgrasvelden en KOERS onderneemt een lange vlucht en wordt 

ook Museum op Wielen met de KOERS-bus in 2021.

• Het Sportstadion onderging een grondige “face-lift”: extra ruimte voor gevechtssporten werd gecreëerd, de tribune werd 

betonrot vrij gemaakt en geschilderd er er werden nieuwe tatami matten aangekocht.

• Ons speelpleinenplan kreeg vorm, met extra speelpleintjes op de Dumont-Wyckhuysesite, de Beatrijsstraat, de 
Klaproosstraat en het Hoendererf. 

• De verhaalbelastingen rioolwerken en aanleg voetpaden werden afgeschaft.

• De plannen voor het nieuwe stadhuis werden in samenwerking met een 

inwonerspanel opgesteld waardoor Roeselare het meest duurzame stadhuis van 

Vlaanderen kan bouwen.

 » Klimaatswitch #VANRSL
 » Godelieve Leeft
 » Bufferbekkens/waterbeheersing
 » Velodroom #VANRSL/ veilige schoolomgevingen
 » Onroerend Erfgoedgemeente
 » Kernplan 2
 » Opening AZ Delta

2021: Verder vooruit
Ook in 2021 willen we verder vooruit met en na corona in RSL, als een stad vol initiatief, betrokken en met ademruimte.

• We bouwen verder op de krachtlijnen van het relanceplan door ze te verlengen, te versterken en uit te breiden in 2021 met de 

nodige financiële middelen en het Coronafonds.

• We kunnen hierbij buigen op een gezonde financiële toestand van de Stad, die het mogelijk maakt om flexibel in te spelen op 

nieuwe uitdagingen.

• We leggen in 2021 de prioriteit op initiatieven die de veerkracht van onze inwoners, verenigingen en ondernemers 

ondersteunen, Roeselare als geborgen stad bevestigen, ons zuurstof geven in de openbare ruimte en de veiligheid en 
dienstverlening versterken.

1.	 Een	realistisch	financieel	Meerjarenplan
Het Meerjarenplan 2020-2025 is gebaseerd op het gekende bestuursakkoord met het 500-puntenprogramma. In het 

Meerjarenplan werden realistische inschattingen opgenomen van alle noodzakelijke ontvangsten en uitgaven voor de ambities, 

uitgezet over zes jaren. 

Maar de coronacrisis op zich heeft ook een impact op de financiën van de stad. De ‘lockdowns’ hebben een invloed op het 

vlak van inkomsten (minder inkomsten, uitstel van betaling, …) en de uitgaven, waaronder bijkomende steunaanvragen bij de 

welzijnsdiensten. Naar aanleiding van het Relanceplan in mei 2020 heeft de Stad 1,1 miljoen minontvangsten en 2 miljoen 

meeruitgaven ingeschreven in haar eerste aanpassing Meerjarenplan van het voorjaar. Maar de crisis is helaas nog niet voorbij. 

Ook de tweede ‘semi-lockdown’ zorgt voor mininkomsten of uitstel van ontvangsten voor de Stad. De tweede golf noodzaakt de 

Stad bovendien tot het nemen van nieuwe of het verlengen van een aantal bestaande relancemaatregelen. Ook nu koos de Stad 

volop voor Roeselare en voor het investeren in zijn burgers.

De impact op de inkomsten uit de APB (aanvullende personenbelasting) en opcentiemen uit de onroerende voorheffing, die 

zich vermoedelijk voornamelijk vanaf 2022 in detail zullen tonen, wordt door een zorgvuldige financiële meerjarenplanning 

geanticipeerd, met ruimte voor bijkomende, gerichte maatregelen op basis van de impactanalyse die in 2021 verder wordt gezet.

Daarnaast is het zo dat de Stad, zelfs met deze serieuze impact op het budget, nog steeds haar geplande programma van 
investeringen kan voortzetten. Dit dankzij het goede beheer en de goede monitoring van onze financiën.  

Hoewel corona ook hier haar impact heeft gehad op de start of voortgang van de werken, is het nog steeds de bedoeling om de 

in het Meerjarenplan voorziene investeringen uit te voeren. Investeringen door lokale overheden blijven immers uiterst belangrijk 

voor de heropleving van de economie. 
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Een aantal gevolgen van deze crisis zijn op heden echter nog steeds niet volledig meetbaar. Zo werd reeds bij de eerste 

aanpassing van het Meerjarenplan in het voorjaar (AMJP1) meegegeven dat de crisis zwaar zou wegen op de inkomsten uit onze 

personenbelasting, alsook op de inkomsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing. Experten wagen zich aan voorzichtige 

prognoses hieromtrent, maar gezien de lokale demografische samenstelling en de sociale mix overal verschillend is, zal ook deze 

impact van gemeente tot gemeente verschillen.

De omvang van bijkomende maatregelen zal duidelijk worden na de grondige impactanalyse die lopende is en diverse actoren 

omvat. Daaruit zal ook blijken of de geplande investeringen in ongewijzigde planning verder kunnen worden uitgevoerd of dat 

een bijsturing in deze planning noodzakelijk zal zijn.

EXPLOITATIE-UITGAVEN	2021	:	132	MILJOEN	EURO

Werkingsuitgaven (35,8 milioen euro in 2021): verzekeringen, energie, intresten,... maar eveneens de steunverlening door het 

OCMW. In 2021 worden extra middelen voorzien in het kader van individuele hulpverlening door het OCMW.

In het personeelsbudget (39,7 miljoen euro in 2021) wordt rekening gehouden met het in 2020 doorgevoerd sectoraal 

akkoord (o.a. verhoging maaltijdcheques) en met de extra personeelsnoden in het kader van gesubsidieerde projecten, 

relancemaatregelen corona of gebrek aan capaciteit. Voor het contractuele personeel verhogen we in 2020 de 2de 
pensioenpijler tot 2,5% en in 2021 tot 3%. We blijven de pensioenproblematiek onder controle houden via de basisbijdragen en 

de voorzieningen in het pensioenproduct, maar zijn ook afhankelijk van maatregelen van de hogere overheid.

Subsidies en bijdragen aan gezinnen, verenigingen en satellieten (37,1 miljoen euro in 2021).

Daarnaast wordt de sterke inzet op subsidies en premies aan verenigingen en gezinnen voortgezet (4,2 miljoen euro in 2021).

De Stad kiest als relancemaatregel bovendien voor bijkomende middelen ter ondersteuning van de verenigingen.

INVESTERINGEN

Over de hele legislatuur ramen we de investeringen op gemiddeld 28,9 miljoen euro per jaar. 

FINANCIERING

De betaalbaarheid van exploitatie en investeringen worden gegarandeerd door de ontvangsten en doordachte financiering, zo 

veel mogelijk rekening houdende met de corona-impact.

Ontvangsten

Werkingsontvangsten (9,3 miljoen euro in 2021)
• Dit zijn inkomgelden, deelnamegelden, gelden uit verkopen, maar evenzeer inkomsten uit parkeren, bijdrage waterfactuur,…

Deze worden zo realistisch mogelijk geraamd.

Fiscaal (53,8 miljoen euro in 2021)
• Onroerende voorheffing: tarief blijft ongewijzigd (1.140 opcentiemen). Waar de Stad oorspronkelijk een stijging van 3% 

raamde, wordt dit voor de komende jaren teruggebracht naar 2,5%.

• Aanvullende belasting op de personenbelasting: tarief blijft ongewijzigd (8.5%). 

• Waar de Stad in haar Meerjarenplan normaal steeds rekening hield met een jaarlijks stijgingspercentage, moet nu rekening 

worden gehouden met de mogelijke negatieve impact van zowel de taxshift als corona. Hierdoor valt de raming voor het jaar 

2022 terug op 97,43% van het cijfer 2020, voor 2023 is dit 101.55% ten opzichte van 2020.

• Aanvullende belasting op verkeersbelasting: basis is bedrag Vlaamse belastingsdienst.

• Gemeentebelastingen: in 2019 werden de belastingen op brandstofpompen en openblijven na sluitingsuur opgeheven en 

werd de terrasbelasting gehalveerd. In 2020 werd de terrasbelasting volledig afgeschaft en werden ook de verhaalbelastingen 

op rioolwerken en aanleg van voetpaden en opritten opgeheven.

• Als relancemaatregel neemt de Stad nog een aantal bijkomende maatregelen of verlengt ze een aantal bestaande 

maatregelen: 

 » belasting inname openbaar domein voor het uitstallen van koopwaar en het plaatsen van promo/displayborden : 

vrijstelling t.e.m. kwartaal 1 van 2021. Deze belasting is ook niet verschuldigd gedurende de periode van verplichte sluiting 

van de horeca voor het organiseren van afhaalpunten op het openbaar domein,

 » belasting reclamedrukwerk: vrijstelling voor folders met betrekking tot niet-essentiële winkels/producten die verspreid 

werden na 31 oktober (= aankondigingsdatum verplichte sluiting) en voor 21 november (m.a.w. folders die niet meer tijdig 

konden worden geannuleerd),

 » belasting op de markten: belasting niet verschuldigd voor het vierde kwartaal van 2020 en voor het eerste kwartaal van 

2021.

Subsidies (69,2 miljoen euro in 2021)
• Gemeentefonds 

• Dit jaar ontvingen we naast de jaarlijkse werkings- en specifieke subsidies van zowel de federale, Vlaamse als provinciale 

overheid ook extra ‘coronasubsidies’. De meeste van deze coronasubsidies zijn ‘gekleurd’ en kunnen dus enkel worden 

aangewend voor een specifiek doel en mits verantwoording. 

• Personeelssubsidies : onder andere de tussenkomsten van Vlaanderen in kader van de steeds stijgende pensioenlasten (via een 

tegemoetkoming in de responsabiliseringsbijdragen) 
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Andere (6,0 miljoen euro in 2021)
• GAS

• Dividenden

externe financiering

We blijven maximaal gebruik maken van eigen middelen vooraleer leningen worden opgenomen en doen aan actief 

schuldbeheer. De schuld wordt onder controle gehouden door onder andere herfinanciering van leningen aan lagere tarieven en 

het gebruik van “commercial paper”. Bij de rekeningen zien we telkens dat de relatieve schuld onder controle blijft. 

autOfinancieringsmarge blijft het kOmpas

Naast een jaarlijks positief resultaat op kasbasis, vraagt de overheid dat de rekening ook op lange termijn klopt. Dit betekent 

dat we in 2025 moeten aantonen in staat te zijn om onze intresten en aflossingen te betalen. De autofinancieringsmarge is 

dan de marge die er in het budget nog is om nieuw beleid te voeren en/of risico’s in te dekken. Na de aanpassingen aan het 

Meerjarenplan bedraagt deze marge in 2025 1,5 miljoen euro.

UITGAVEN:	132	126	859	euro

Algemene	uitgaven:	38	963	476	euro

Intresten eigen leningen: 1 787 029 euro

Veiligheid:	13	550	596	euro

Politiezone RIHO: 9 842 347 euro

Hulpverleningszone Midwest: 2 992 454 euro

Bouwen, wonen, ondernemen en  
openbaar	domein:	13	290	095	euro

Mirom (afvalintercommunale): 803 817 euro

Samenleven	en	welzijn:	50	384	932	euro

Werkingsuitgaven: 3 351 600 euro

OCMW: 21 445 089 euro

Motena (vroegere zorgbedrijf): 7 462 772 euro

Cultuur,	toerisme	en	vrije	tijd:	15	937	760	euro

Cultuurcentrum De Spil: 2 428 188 euro

Kenniscentrum ARhus: 3 333 955 euro

Sportoase (zwembad): 1 510 490 euro

Kerkfabrieken (erediensten & gebouwen): 373 026 euro

Subsidies aan burgers en verenigingen: 1 672 147 euro

INKOMSTEN:	139	248	545	euro

Algemene	inkomsten:	101	902	554	euro

Gemeentefonds: 37 026 995 euro

Personenbelasting (blijft ongewijzigd): 20 637 021 euro

Onroerende voorheffing (blijft ongewijzigd): 29 736 190 euro

Gemeentebelastingen: 2 285 575 euro

Veiligheid:	727	339	euro

GAS: 550 000 euro

Bouwen, wonen, ondernemen en  
openbaar	domein:	6	472	874	euro

Parkeren: 900 000 euro

Bijdrage waterfactuur: 4 057 560 euro

Samenleven	en	welzijn:	28	902	233	euro

OCMW: 13 152 681 euro

Cultuur,	toerisme	en	vrije	tijd:	1	243	545	euro

Opbrengsten uit verhuur zalen, toegangs- en 
inschrijvingsgelden: 924 918 euro

2.	 Corona-ondersteuning
• Reeds in juni dit jaar voorzag de Stad een ingrijpende financiële aanpassing aan de meerjarenplanning door extra middelen te 

voorzien om de ‘eerste coronagolf’ en de relancemaatregelen erna doeltreffend aan te pakken.

• Ze vertegenwoordigen een investering van 3 miljoen euro, met specifieke enveloppes voor economie, sociaal beleid, zorg, 

verenigingen en communicatiecampagnes, met inbegrip van maatregelen die voor mininkomsten zorgden ten bedrage van  

1 miljoen euro.

• Deze enveloppes blijven aangewend voor de verlenging van diverse maatregelen, ook in 2021. Ze worden bovendien versterkt:

 » Het Coronafonds voor de verenigingen voorziet in 2021, na de reeds voorziene verhoging van de subsidies het voorbije 

jaar met 50%, in een subsidieverhoging van 30% voor de verenigingen.

 » De voorziene ondersteuning van handelaars en horeca wordt verlengd met 350.000 euro. De terrassentaks wordt 

voortaan volledig afgeschaft voor de volledige legislatuur (550 000 euro).

 » Op basis van een bevraging met de diverse actoren in het welzijnsveld en de verenigingen (cultuur, sport, jeugd, senioren,…), 

kwetsbare mensen, de zorgsector, … wordt in het voorjaar 2021 een impactanalyse gedefinieerd voor eventuele 

bijkomende gerichte ondersteuning uit het Coronafonds naar noodzaak.

 » De coronaperiode leerde dat de reeds eerder in het Meerjarenplan genomen engagementen om Roeselare verder van 
aantrekkelijke openbare ruimte, groene wandel- en fietszones te voorzien, noodzakelijk zijn. Deze investeringen worden 

uiteraard verdergezet, maar krijgen nog een bijkomende financiële ondersteuning:

 - Fietsveilige wegen: 1,5 miljoen euro extra, zodat het totaal voor deze 

legislatuur 7 miljoen euro bedraagt.

 - Groenvoorziening en aanleg extra waterpartijen: + 525.000 euro, 

voor totaliteit van 7 miljoen euro.

• Vanuit het intergemeentelijk samenwerkingsverband Midwest 
neemt Roeselare, samen met de Eerstelijnszorgzone, AZ Delta, de 

Huisartsenkring en het COVID-team verder het voortouw bij de bron- en 
contactopsporing van COVID-besmette mensen, sensibiliserings- en 
communicatiecampagnes en gecoördineerde preventiemaatregelen.

• Uiteraard vinden ook de 500 acties uit het bestuursakkoord ‘Vooruit 
met RSL’, zoals opgenomen in de meerjarenplanning, verder doorgang. 

Hieronder wordt daarom vooral het accent gelegd op de acties en nieuwe 
initiatieven die specifiek voorzien zijn in 2021.

 » Coronafonds voor Verenigingen
 » Steun voor mensen in een kwetsbare situatie 
 » Ondersteuning handelaars en horeca
 » 1.5 miljoen extra fietsveilige wegen
 » Groenvoorziening en extra waterpartijen

www.   roeselare.be/kooplokaalBekijk de lijst op 

Steun onze handelaars en horeca #VANRSL

koop in RSL!
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3.	 Veerkrachtig	RSL
ECONOMISCHE	HEROPLEVING

De Stad maakt een prioriteit van de ondersteuning van zijn ondernemers.

• Het in juni 2020 voorgestelde Kernplan 2 wordt integraal uitgerold, met aandacht voor:

 » Verdere ondersteuning van de handelaars bij ‘coronaproof’ en ‘personal shopping’

 » Ondersteuningssubsidies voor handelaars en horeca-activiteiten

 » Verderzetten van ‘Koop in RSL’ en de digitale ondersteuningsplatformen

 » Roeselaarse consumptiebon

 » Extra publiciteits- en mediabudgetten voor events 

• Een horeca-herstartplan wordt uitgevoerd samen met het opgerichte Horecaplatform, waaronder het verderzetten van de 

Santébon, de horecakaart, gerichte promotie-acties en subsidieondersteuning voor horeca-activiteiten. De terrasbelasting 
wordt definitief afgeschaft. Daarenboven zal de Stad consistent inzetten om Roeselare te promoten als ‘creative city of 
gastronomy’ en bezoekers naar de stad te brengen, als een duurzame boost voor de (kwaliteits)horeca (Week van de Smaak, 

Gastro #VANRSL, etc.).

• De ondersteuningspremies ‘Roeselare B(l)oeit’ ter bestrijding van leegstand worden vanaf 2021 verdubbeld per nieuw 

bijkomende handelszaak.

• Het succesvolle Shop&Go-systeem (gratis parkeren voor 30 minuten) wordt in deze tijden van flexibel winkelen op afhaal of op 

afspraak, in het voorjaar uitgebreid in de binnenstad .

• De Stad investeert in 2021 in een heropfrissing 
en opwaardering van het kernwinkelgebied:

 » In een eerste fase worden de Ooststraat 
en Vlamingstraat heropgefrist met 

aantrekkelijke verfraaiingselementen en een 

Instagrammable Route. 

 » De ontwerpers voor de definitieve 
herinrichting van het verkeersvrije deel van 
de Ooststraat en de Vlamingstraat werden 
aangeduid. In overleg met de handelaars 

wordt in 2021 het ontwerp opgemaakt, met 

voorziene uitvoering in 2022.

• Internet is een cruciaal promotie- en verkoopskanaal geworden. De Stad ontwikkelt hiervoor in 2021 een 

ondersteuningsaanbod voor de Roeselaarse retail en economie onder de noemer ‘Digipreus’ waarbij voorzien wordt in one–

to-one digitale begeleiding. 

• Starterspakket: de Stad ontwikkelde samen met haar economische partners reeds diverse initiatieven om de starters in onze 

stad te ondersteunen. Er wordt in 2021 een starterscheque uitgewerkt, als steun in de rug voor Roeselare starters. Die kunnen 

ze dan inzetten voor onder meer een lidmaatschap bij een handelaars- of ondernemersorganisatie, vermindering van de 

huurprijs in een ondernemingscentrum of bedrijvencentrum, publiciteit, opleidingskosten,…

• In het kader van de ‘Vallei van de Voeding’ wordt ter hoogte van de voormalige Syntrasite, samen met de Provinciale 

OntwikkelingsMaatschappij, de eerste steen gelegd van een onderzoeks- en opleidingscampus met focus op het thema 
voeding en gezondheid. Het innovatief Agrotopia-concept (smart farming) van REO Veiling en Inagro wordt geopend.

• Het Kanaal Roeselare-Leie is een belangrijke economische levensader voor onze gehele regio, die bovendien duurzaam 

vrachtvervoer mogelijk maakt. De River Terminal-overslagzone wordt opgeleverd en, naast de door de Stad voorziene 

investering in het herstel van de kaaimuren aan de Kop van het Kanaal, gaat de Taskforce Kanaalzone met de Vlaamse 

overheid, de provincie, POM, kanaalgemeenten, WVI en Voka van start om de aanpak en financiering van de verdieping en 

renovatie van het Kanaal te verzekeren. 

• We voorzien bijkomende middelen voor opleidingsinitiatieven om de arbeidskrapte te ondervangen en verlengen het 

concept van de bedrijfscoaches. Met het Midwestplan ‘The Next Midwest’ worden in 2021 ondernemersacties uitgevoerd 

rond drie thema’s (stabiliseren, evolueren en innoveren) met POM, Westtoer, Inagro, Ondernemerscentrum West en de 

provinciediensten, met specifieke aandacht voor digitaliseringstransformatie.

• Met de onlangs toegekende ESF-middelen spannen we ons in om doelgroepen (kwetsbare personen, nieuwkomers, …) via 
opleiding, stage, werkplekleren te activeren in samenwerking met de VDAB en de vzw Jobroad.

• Met de opstart van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwe-Abele West nabij het West-Wingpark en de AZ-

Deltasite worden bestaande bedrijfsgronden verder opgewaardeerd voor een geïntegreerde en innovatieve werkcluster als 

strategische toegangspoort tot de stad.

• De Stad wenst verder in te zetten op de toeristische sector, met gerichte externe marketingcommunicatie, maar ook met het 

blijvend promoten van Toerist in eigen stad: in 2020 werd de stad (her)ontdekt. In 2021 gaan we op dat elan verder door het 

‘branden’ van onze drie speerpunten voeding, shopping en KOERS. 

 » Creative city of gastronomy
 » Verhoging premies leegstand
 » Extra Shop & Go plaatsen
 » Opfrissen kernwinkelgebied
 » Herstel kaaimuren
 » Starterscheque
 » Toerist in eigen Stad
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INVESTEREN	IN	VERENIGEN	EN	VRIJE	TIJD	

Onze verenigingen zijn de beste waarborg om de ontrafeling van de samenleving in coronatijden tegen te gaan. Ze verdienen 

verder alle extra waardering.

• Het ondersteuningspakket voor verenigingen wordt verlengd en verder uitgebouwd:

 » Na de extra 50% verhoging van de subsidies voor verenigingen in 2020, voorziet het Coronafonds in een nieuwe verhoging 
tot 30% in 2021. Vanaf 2021 zal dit bedrag bovendien ieder jaar een indexering kennen van 2%. 

 » Momenteel ontvangen verenigingen via het bestaande subsidiereglement vouchers om in te wisselen voor bijvoorbeeld 

de huur van infrastructuur of materiaal. De vervaldatum van deze vouchers wordt verlengd zodat de verenigingen voorbij 

corona opnieuw hun gewone werking kunnen verderzetten.

 » Organisatoren van evenementen of projecten die normaal beroep konden doen op subsidies (tussen 1 juni 2020 en 31 maart 

2021), maar het evenement door corona moesten annuleren, krijgen een tegemoetkoming voor de reeds gemaakte kosten 

volgens een aantal criteria vastgelegd door de Stad. 

 » Organisatoren van evenementen worden bijgestaan in hun zoektocht naar een andere of extra zaal in functie van 

het naleven van de afstandsregels. Extra zaalcapaciteit van stadsinfrastructuur wordt aan hetzelfde tarief als de 

oorspronkelijke reservering voorzien. 

 » Tot maart 2021 wordt een korting van 30% voorzien voor verenigingen die, omwille van het naleven van de 

coronamaatregelen, genoodzaakt zijn om voor hun reguliere activiteiten uit te wijken naar stadsinfrastructuur.

• De Stad werkt een postcorona-aanpak voor 
evenementen uit. Zo wordt Expo Roeselare 

omgevormd tot een coronaveilige locatie 

voor evenementen. Hiervoor wordt 100.000 

euro uitgetrokken. Hiernaast zal de Stad 

verenigingen ondersteunen in de organisatie 

van coronaveilige evenementen. Zo stellen 

we bijvoorbeeld ontsmettingszuilen ter 

beschikking in onze uitleen. Het Coronaloket 
bij het Vrijetijdspunt geldt als aanspreekpunt 

voor goede praktijken bij het organiseren van 

events en als leidraad voor het aanwenden 

van virtuele kanalen om ontmoetingen en 

activiteiten te bevorderen. De opgestarte 

Verenigingenacademie bundelt de krachten 

om verenigingen gericht te informeren. Een 

extra budget voor online dienstverlening voor 
evenementen en het vrijwilligersplatform 

werd voorzien. 

• Ter ondersteuning van verenigingen die hun lokaal wensen te verbouwen of op te smukken, voorziet het Verenigingen-
Huisvestingsfonds vanaf 2021 jaarlijks 200.000 euro.

• 2021 moet een jaar worden van culturele relance:

 » Met het Rodenbachjaar als trekker wordt de ‘Zomer van Rodenbach’ (startend op zijn overlijdensdatum 23 juni en 

eindigend op zijn geboortedatum 27 oktober) niet enkel een hedendaags eerbetoon aan onze Roeselaarse voorman, maar 

ook een globaal traject waarin alle verenigingen (cultuur, sport, jeugd) en economische en toeristische actoren worden 

betrokken, in samenwerking met De Spil, ARhus, STAP en SASK. Een groot stadsevenement, de Groote Stooringe, het 
poëziepad Rodenbach, originele Rodenbachbatjes, de heropening van een fiets-Rodenbachroute, … zullen niet enkel de 

Roeselarenaars verenigen. Begin februari wordt de start gegeven met een infoplatform voor alle Roeselaarse verenigingen 

die ook met hun eigen Rodenbachprojecten extra ondersteuning genieten. De ‘Zomer van Rodenbach’ wordt ondersteund 

door een nationale mediacampagne.

 » We investeren in budgettaire middelen binnen de projectsubsidies voor nieuwe cultuurprojecten waar diverse 

verenigingen (koren, toneelgezelschappen, harmonieën, kunstenaars, …) de handen in elkaar slaan.

 » De dienst Cultuur monitort de samenwerking met de diverse cultuurmakers #VANRSL om een nieuw elan te geven aan 

nieuwe overkoepelende cultuurprojecten, digitale cultuurbeleving en participatieve kunstpraktijken.

 » We investeren in podia en ontmoetingsplekken om cultuur in de buitenlucht en openbare ruimte meer kansen te geven.

 » De Spil focust zich op een programmatie buitenshuis: Jazz Roeselare op de TRAX-site, Plein Publique tijdens het 

Batjesweekend, medewerking tijdens het Rodenbachjaar en TRAX festival, de Groote Stooringe in het Rodenbachjaar en de 

productie van ‘Animal Farm’, samen met De Schaduw. Alles uiteraard coronaveilig of volgens de geldende wetgeving.

• De 75-jarige herdenking van de bevrijding door onze Poolse 

vrienden in 2020 mondde uit in een samenwerkingsverband, 

waarbij de Poolse regering mee investeert in de uitbouw 

van de Oude Tramstatie en de oorlogsbunker in de Sint-
Hubrechtsstraat naar twee expositieruimtes als ‘Pools 

Memorandum’ rond generaal Maczek en de oorlog. De start 

ervan wordt gegeven in 2021.

• De ontwerpen voor het nieuwe archiefdepot in de Stedelijke 

Ateliers zijn voorzien in het voorjaar.

• ARhus zet verder in op haar dienstverlening, digitaal en 

hybride. Samen met de Stad en andere partners worden 

initiatieven als ‘Kinderraad’, ‘Digie aan huis’ uitgebouwd en 

wordt het jongerenproject in het HACK-pand verdergezet, 

samen met het Europese project ‘Siree’. In AZ Delta wordt het 

leer- en innovatiecentrum RADAR opgestart, waarin ARhus 

haar rol opneemt om onze inwoners (digitaal) vaardiger 

te maken op vlak van gezondheid, zoals door kennis over 

gezondheidsapps bij te brengen. 
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• Het belang van een fit hoofd in een fit lichaam werd ook in de voorbije coronaperiode duidelijk. De Stad denkt hierbij 

bijvoorbeeld aan ‘Wandellust’, wat een verbinding maakt tussen wandelen, groen en mentaal welzijn. 

• De vele inspanningen voor de sportbeleving van de Roeselarenaar worden ook volgend jaar verdergezet: 

 » Naast het verder promoten van de ‘digitale’ straatlopen en de start van de City Run-app, die in het voorjaar via drie routes 

gelanceerd wordt, opent de Stad een netwerk van meer dan 42 km permanente looproutes, naast de bestaande outdoor 

fitnessroute. 

 » Roeselare wordt een 10 000 stappen stad: samen met onze inwoners zetten we in op een gezondere levensstijl onder 

andere door extra wegwijzers en signalisatie.

 » De tweede en laatste fase renovatie en heroriëntatie van het Stedelijk Sportstadion in de Spanjestraat wordt verder gezet.

 » In diverse wijken en buurten worden verder sportimpulsen ingebed.

 » De totale renovatie en uitbreiding van Sporthal Onze Kinderen zit op schema en wordt in de zomer van 2021 aangevat.

 » De werken voor een nieuwe sporthal en kinderopvangaccommodatie in SBS De Brug zijn ingepland.

 » Ondersteuningspakket Verenigingen
 » Expo Roeselare-Coronaproof-evenementenplein
 » Zomer van Rodenbach
 » Oude Tramstatie en Oorlogsbunker als expo
 » Meer dan 42 km looproutes
 » Opening vrijetijdssite De Ark Oekene
 » Stedelijk SportStadion Spanjestraat
 » Sporthal Onze KInderen

INVESTEREN	IN	WIJKEN	EN	DEELGEMEENTEN

In 2021 trekken we resoluut de kaart van onze deelgemeenten en wijken.

• In het Krachtgebied Groenpark-Meiboom wordt gestart met het project 

burgerbegroting en -participatie, waarbij de wijkbewoners de aanwending 

van een eigen wijkbudget kunnen bepalen voor de verfraaiing van hun buurt 

of de versterking van de cohesie tussen de inwoners, zoals zij de voorbije 

periode reeds succesvol aantoonden met de Groenpark coronafoon en 

diverse verbindende initiatieven.

• In het voorjaar start het participatietraject binnen het Krachtgebied Krottegem 

met de Buurtmaatschappij Krottegem, dat reeds dit jaar van start ging met 

de bevraging over de heraanleg van de Spanjestraat. Een Krottegemkrant 
voorziet nadere info over de geplande heraanleg van de Ardooisesteenweg 

en de plannen rond de Damman-Croessite, het project ‘Sounds of our City’ 
en de herinrichting van de Tramstatie. Extra budget wordt vrijgemaakt voor 

een nieuwe en eigentijdse editie van de ‘Krottegemse Feesten’. 

• Het Elzenhof wordt een groene speelruimte met een ontmoetingspunt dat verwijst naar de geschiedenis van de hoeve en een 

samentuin.

• De laatste fase van de herinrichting van de Stationsbuurt wordt afgerond met de aanleg van de bovenbouw en extra 

fietsstallingen. 

• De wijkprogramma’s voor de diverse wijken krijgen vorm.

• In Beveren startte in het najaar een intense bewonersbevraging over de invulling van het nieuwe ontmoetingscentrum 
Beveren, dat in 2021 tot definitieve ontwerpen moet leiden. 

• De eerste werken zijn gestart in de schoolomgeving van Beitem, als aanloop naar de uitvoering van de plannen voor de 
gemeenschapszaal en de vergroening van centrum Beitem. Begin 2021 verschijnt de eerste Beitemkrant.

• Om de Rumbeekse verenigingen straks meer ademruimte te geven in OCAR worden aanpassingen voorzien aan de site 

Onze Kinderen om er STAP en SASK ruimer te huisvesten. De werkzaamheden van de circulatiemanager, experten en het 

bewonersoverleg worden afgerond. Het restauratiedossier voor het Oud Gemeentehuis van Rumbeke wordt opgestart. 

• In Oekene wordt de vergroening van het gemeenteplein aangevat in 2021. De buurt zal door middel van een 

participatieproject betrokken worden. De nieuwe groen- en sportomgeving rond de Ark gaat open.

• Het digitaal wijkplatform HOPLR wordt uitgerold in de buurten waar er vraag naar is. Via HOPLR kunnen wijkbewoners 

contact leggen met elkaar en elkaar hulp bieden, informatie delen en activiteiten aankondigen.

• Uit de ervaring van de voorbije coronaperiode, worden meer middelen voorzien voor een originele invulling van de ‘Dag van 
de Buren’ (‘Zet je buur in de bloemetjes’) en voor de ‘Bankjes #VANRSL’.

 » Burgerbegroting Krachtgebied Groenpark-Meiboom
 » Start Krachtgebied Krottegem
 » Nieuw ontmoetingscentrum Beveren
 » Nieuw ontmoetingscentrum Beitem en opstart HOPLR
 » Vergroening gemeenteplein Oekene
 » Circulatieplan Rumbeke
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4.	 Geborgen	RSL
INVESTEREN	IN	ELKAAR

In deze moeilijke tijden gaat onze eerste aandacht naar kwetsbare mensen, met bijkomende focus op mentaal welzijn en 

eenzaamheids- en armoedebestrijding. Roeselare is de centrumstad die van alle centrumsteden verhoudingsgewijs het meest 

investeert in zorg en welzijn. Het zorgplan zoals uitgetekend in ons bestuursakkoord is hierbij de leidraad.

• Tijdens de lockdown toonde de Roeselaarse bevolking haar solidaire 

aard. Vele vrijwilligers meldden zich aan bij ‘Roeselare Helpt’. Dit 

warme initiatief zetten we voort. Met een sterke campagne ‘1000 keer 
oltegoare’ zoekt de Stad Roeselare 1000 vrijwilligers die willen helpen 

in deze moeilijke tijden. Dit kan vanalles zijn: van boodschappen doen 

tot iemand opbellen die zich eenzaam voelt. Neem een kijkje op de 

website: www.roeselare.be/roeselarehelpt of bel/mail 1788 om te weten 

te komen hoe jij kan helpen. 

• Het (kinder)armoedebeleidsplan voorziet diverse acties in 2021: 

 » Naar analogie van 2020 wordt er in 2021 opnieuw een budget van 25 000 euro als noodhulpfonds voorzien voor lokale 

sociale organisaties om tegemoet te komen aan de extra uitdagingen waarmee kwetsbare doelgroepen geconfronteerd 

worden. 

 » Het Computer in je rugzak-project was al uitgebreid van het secundair naar het basisonderwijs en wordt in 

2021 ook verruimd naar een deel van het volwassenenonderwijs zodat het volgen van een aantal cruciale lessen 

(tweedekansonderwijs, Nederlandse les) niet in het gedrang komen. 

 » Om ouders in kwetsbare situaties via de school te bereiken en te informeren over digitale toepassingen voor de school 

wordt er vanaf 2021 een traject met Open School opgezet.

 » Middelen worden extra voorzien voor laagdrempelige huiswerk- en studiebegeleiding.

 » Stad en OCMW Roeselare organiseren een vernieuwd ondersteunend taalaanbod voor kleuters en leerlingen van het 

lager onderwijs (‘Taalkriebel’ en ‘Taalatelier’) die opgroeien in een taalarme omgeving (laaggeletterde of anderstalige 

gezinnen). De COVID-19 pandemie heeft ons extra met de neus op de feiten gedrukt dat het inzetten op taalverwerving van 

fundamenteel belang is voor veel kinderen. Onze keuze om het anders aan te pakken, werd hierdoor enkel maar bevestigd.

 » Kwetsbare gezinnen worden toegeleid naar de kinderopvang onder meer via de samenwerking tussen het brugteam en de 

consulenten Kind en Gezin.

 » Extra brugfiguren worden ingezet.

 » De mobiele jongerenwerkers en de ontmoetingsplaatsen KameleJon, Jakedoe en Jeugdateljee versterken het contact met 

kwetsbare kinderen en jongeren. 

 » In samenwerking met onder meer t’Hope is een project rond toegankelijke gezondheidszorg actief.

• Ons mentaal welzijn staat onder druk. Daarom worden diverse initiatieven opgezet:

 » Het project met de Huisartsenkring en het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kwadraat wordt financieel bijkomend 

ondersteund. Hiermee wordt hulp (aan huis) geboden voor +65-jarigen met een psychische problematiek en aan 

volwassenen die, voor maximum 11 euro per sessie (of 4 euro indien verhoogde tegemoetkoming), een beroep kunnen 

doen op een eerstelijnspsycholoog.

 » We zijn ook bekommerd om het psychisch welzijn van onze jongeren en investeren in de veerkracht van jongeren, onder 

meer via weerbaarheidstrainingen voor leerlingen van de laatste graad lager onderwijs, van de 1ste en 2de graad van het 
secundair onderwijs en een extra vrijetijdsaanbod. 

 » In samenwerking met het Midwest en het LOGO wordt een sensibiliserende informatiecampagne opgezet over het diverse 
aanbod van mentaal welzijns-ondersteuning.

 » Wandellust wordt verdergezet.

• De beschikbare capaciteit aan kinderopvang via het Lokaal Loket Kinderopvang wordt bijkomend gemonitord en flexibel 
bijgestuurd waar nodig.

• Het bedrag van de mantelzorgpremie wordt in 2021 verhoogd. 

• Het Welzijnshuis is meer dan ooit het aanspreekpunt voor burgers die ondersteuning nodig hebben:

 » De dit jaar reeds gestarte extra aanwervingen van hulpverleners bij het Welzijnshuis worden verder voorzien volgens de 

gedefinieerde noden.

 » Een actief online hulpaanbod wordt verder uitgebouwd 

 » Het aanbod van Huis van het Kind wordt volgend jaar uitgebreid met een buddywerking en een rechtenverkenner. 

 » We verzekeren verder de dienstverlening voor onze kwetsbare burgers die genoodzaakt zijn om beroep te doen op 

voedselbedeling.  

 » We coördineren verder een maximale samenwerking 
tussen de GBO-partners (CAW, sociale diensten, 

mutualiteiten en OCMW) in functie van rechtendetectie 

en het tegengaan van onderbescherming.

 » De voorziene buffercapaciteit voor nacht- en tijdelijke 
opvang voor daklozen blijft verder voorzien, in 

afwachting van de opening van RSL op Post.

• In 2021 opent het vernieuwde ‘RSL op Post’, een nieuwe 

thuishaven voor de Kringwinkel en het Ecocafé, sociale 

kruidenier De Graancirkel, het Makerslab, inloophuis de 
Kom-af, een team van professionele hulpverleners en 

nachtopvang, maar ook een plek waar iedereen culturele 

en sociale activiteiten kan organiseren.
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SAMENWERKEN	MET	ONZE	ZORGPARTNERS

• AZ Delta bewees sinds haar opening meer dan ooit een kwalitatief en wendbaar ziekenhuisnetwerk te zijn. De Stad 

investeert verder in de afstemming en ondersteuning in het kader van de coronacrisis, het logistiek ondersteunen van 

het pretriagecentrum, de voorziene distributie van vaccins en de ontwikkeling van een gezondheidskenniscentrum in 

samenwerking met ARhus in het RADAR-project.

• Het tijdens de coronaperiode opgestarte reguliere overleg met de Woonzorgcentra (Motena en private WZC’s) wordt 

verdergezet met oog op wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling. In het voormalig Moederhuis aan de Ronde 

Kom komt medio 2021 een palliatief centrum; een partnerschap tussen AZ Delta, Motena, Vincenthove en De Mantel.

• Binnen de deze zomer van start gegane EersteLijnszone Midwest is de Huisartsenkring onze vaste partner waarbij 

de Stad zich engageert tot logistieke en praktische ondersteuning, binnen het COVID-team en het opsporings- en 
brontraceringsteam.

• Met de nieuwe functie van de welzijnscoördinator binnen het intergemeentelijk Midwest-team wordt ook intergemeentelijk 

een belangrijke samenwerkingspijler toegevoegd voor een geïntegreerd welzijnsbeleid, als brug tussen de verschillende 

regionale zorgpartners.

• Voor de versterking van de drugshulpverlening wordt in 2021 een nieuwe samenwerking opgestart met Kompas vzw, 

het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo en het CAW, met een drugs-expertiseteam, laagdrempelige, medische 
inloopmomenten, dagwerken en de consultfunctie van het Welzijnshuis.

• Roeselare neemt deel in de Ketenaanpak Intrafamiliaal geweld op West-Vlaams vlak, samen met politiezone RIHO en de 

welzijnsdiensten.

• Recent werd, op mede-initiatief van de Stad, door de federale regering de samenwerking tussen AZ Delta, het parket West-

Vlaanderen en de Politiezone RIHO als centraal West-Vlaams Zorgcentrum na seksueel geweld erkend, om van start te gaan 

in 2021.

IEDEREEN	#VANRSL

Iedereen telt mee in onze stad! Op diverse vlakken willen we daar in 2021 verder werk van maken:

• Oltegoare, niet alleen. Uit de stadsmonitor blijkt dat 8% van de Roeselarenaars zich eenzaam voelt; 7% geeft aan zich 

depressief te voelen. Ruim één op twee van alle Roeselaarse inwoners heeft geen wekelijks contact met familie, vrienden 

of buren. ‘Oltegoare, niet alleen’ wil eenzaamheid en sociaal isolement voorkomen. Roeselarenaars moeten enerzijds 

bezorgd zijn om hun medebewoners en anderzijds moeten ze goed geïnformeerd zijn en weten waar ze terecht kunnen met 

hulpvragen, eenzaamheidsgevoelens en isolement. De acties in het plan focussen op meten en weten, sociale netwerken, 
versterkt buurtweefsel, sociale contacten tussen jongeren en senioren. In de komende kerstperiode worden met diverse 
verenigingen, vrijwilligers en ARhus/De Spil de eerste warme acties opgezet. 

• Het Samenlevingsplan Iedereen #VANRSL wordt voorgesteld in 2021, met specifieke acties voor sociale cohesie, anti-
discriminatie, pleeggezinnen en eenoudergezinnen, onthaalbeleid en inburgering en een regenboogplan.

• We zien uit naar de resultaten van onze kandidaatstelling voor het Vlaams label van Kind- en Jeugdvriendelijke Stad.

 » Verhoging mantelzorgpremie
 » Noodhulpfonds
 » Uitbreiding Computer in je rugzak
 » Toegankelijke gezondheidszorg
 » Mentale zorgondersteuning 65+ en jongeren
 » Heropening RSL op Post
 » Palliatief zorgcentrum
 » Versterking drugshulpverlening
 » Eenzaamheidsbestrijding ‘Oltegoare, niet alleen’
 » Samenlevingsplan ‘Iedereen van RSL’
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5.	 Zuurstof	
De tijden ‘in ons kot’ doen ons verlangen naar comfortvolle (be)leefomgeving ‘buiten ons kot’, waar we kunnen ademen, fietsen, 

sporten, wandelen en elkaar ontmoeten. In het Meerjarenplan werden forse ambities en budgetten goedgekeurd, die uitgebreid 

worden en nu voluit vorm krijgen, ook in 2021. Op de in de zomer van 2020 uitgebrachte ‘Onmisbare Kaart #VANRSL’ vind je nu 

reeds een mooi overzicht van het aanbod in de stad.

RSL	BOOMT	EN	VERGROENT

• De Stad zal versterkt inzetten op het vergroenen van openbaar domein, met extra waterpartijen in de stad. Een bijkomend 

budget van 525 000 euro bovenop de reeds voorziene 6 miljoen euro wordt daartoe voorzien.

• De aankoop van bosgronden gaat ook in 2021 verder. Op de hoek van de Bergstraat en Babilliestraat werd recent 2,72 ha 

ingericht als geboortebos voor de kindjes die zijn geboren tussen 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020, met een 

mooi bord met de namen van de jonge spruitjes. Samen met de recente uitbreiding van het Krommebeekbos en nog eens 

twee dreven, werd in het recente plantseizoen aldus 4,88 ha bos en dus 13 440 extra bomen voorzien in Roeselare. Uiteraard 

worden ook in 2021 verdere aanplantacties voorzien, dankzij het actieplan RSL Boomt, richting de 100 000 bomen.

• De Stad maakt werk van een “Heldenbos”, een blijvende groene bedanking aan onze coronahelden.

• Nieuwe inwoners krijgen van de stad een boom cadeau, net zoals bij een geboorte, adoptie, huwelijk, jubilea of wettelijke 

samenwoonst. 

• Daarnaast zijn ook nog de volgende vergroenings- en onthardingsprojecten ingepland in 2021:

 » Vergroening centrum Oekene 

 » Recreatieve zone in St.-Sebastiaanspark 

 » Groen-blauw lint Sint-Jozefskerk (onthardingsproject)

 » Recreatieve site Elzenhof met focus op groen, biodiversiteit en speelse prikkels

 » De wandellus en educatieve route Bergmolenbos wordt vervolledigd voor wandelaars, fietsers en ruiters

 » Ontharding van de speelplaats SBS De Brug

 » Paden & infrastructuur Krommebeekbos

 » Vergroening Leenstraat

 » Heraanleg groenzone Biezenhof (zone speelplein/voetbalveld)

 » Aanduiding educatieve route Bergmolenbos

• Met de ondersteuning van de Vlaamse Regering geven we vorm aan ‘De Route #VANRSL’, een groene gordel die de 

verschillende groenzones in het centrum moet verbinden.

• Onze boomgaarden worden uitgebreid gepromoot.

• Twee nieuwe pluktuinen krijgen verder vorm aan De Lochting en in de Piljoenstraat.

• Het Tuinfonds en Boomfonds worden verder ingezet. 

• In 2021 wordt het waardevol privaat en publiek groen geïnventariseerd. Daarnaast wordt een bomenscan uitgevoerd waarbij 

potentiële locaties voor de aanplant van nieuwe bomen in kaart worden gebracht. 

 » RSL Boomt
 » Vergroening Oekene, Sint- Sebastiaanspark, Sint-Jozefsparochie, Elzenhof
 » Wandelinfrastructuur Krommebeekbos en Bergmolenbos
 » De Route #VANRSL
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DE	VELODROOM	VAN	RSL

• Om 100 km fietsveilige wegen te realiseren wordt een extra budget van 1,5 miljoen euro voorzien om in totaal 7 miljoen 

euro te investeren.

• In Roeselare zijn er heel wat “trage wegen”. Dit zijn fijne doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, bospaden en veldwegen. 

We vinden ze overal: in het centrum, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Vaak zijn het korte, snelle en veilige 

verbindingen tussen je huis en de school, op weg naar het werk of naar de winkel. Ze verhogen de natuurbeleving, nodigen 

uit om er te wandelen en te fietsen en ze maken bovendien ook deel uit van ons erfgoed. De eind november opgestarte 

inventariseringsoperatie samen met de inwoners van de stad mondt uit in een kwaliteitsvolle versterking van deze trage 
wegen. 

• Extra aandacht wordt daarbij besteed aan de opwaardering en signalisering van de fietsdoorgangen, zoals tussen 
de Wijnendalestraat en de Dwarsweg, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Het fietspad aan de 
Collievijverbeek wordt heraangelegd in 2021.

• Er worden in 2021 al 20 kilometer extra fietsveilige wegen aangelegd.

• Op drukke fietslocaties worden fietspompen voorzien: aan het station en aan de fietssnelweg. Samen met de locatie aan 

KOERS, kan je dus op drie plaatsen in Roeselare terecht om je fietsbanden op te pompen.

• Er wordt geïnvesteerd in het opzetten van een databank van metingen en tellingen voor een maatgedreven mobiliteitsbeleid.

• Zorgverstrekkers kunnen voortaan parkeren tegen “zorgtarief” (50 euro i.p.v. 100 euro). 

 » Velodroom #VANRSL: 20 km fietsveilige wegen in 2021
 » Trage wegenplan
 » Fietspompen
 » Zorgtarief parkeren

ROESELARE SPEELT 

• Ook de voorbije maanden bleek dat onze jeugd geniet van spelen en recht heeft op eigen speel- en ontmoetingsplekken.

• Het speelruimteplan brengt de diverse speel- en ontmoetingsplaatsen als openbare tuinen in kaart. 

• In het Bergmolenbos worden speelplekken voorzien. In 2021 worden extra speelpleintjes aangelegd in de Aakstraat 

en de Waterdam, wat het totaal aan speelpleintjes in de stad op 72 speelpleinen brengt. Deze zijn terug te vinden op de 

speelpleinkaart. 

• Het Kerelsplein wordt vernieuwd met nieuwe toestellen.

• De TRAX-omgeving wordt versterkt als kwalitatieve pleisterplek.

 » Speelruimteplan
 » Nieuwe speelpleintjes Aakstraat en Waterdam 
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KWALITEITSVOLLE	STADSONTWIKKELING	

Ook andere initiatieven zullen bijdragen aan een verdere kwaliteitsvolle stadsontwikkeling:

• Binnen het project Krachtgebied Krottegem is het de intentie van de Stad om een extra hart toe te voegen aan Krottegem 

door de voormalige Damman-Croes-site vorm te geven als een kwalitatieve groene woon- en leefbuurt, waar zowel groene 

publieke ruimte, duurzaamheid, en gemeenschapsvoorzieningen elkaar ontmoeten. De Stad definieert dit project in 2021.

• De gemeenschapszone in het toekomstige Robaertpark (Gitsestraat-Honzebroeckstraat) wordt aangekocht met het oog op 

een recreatieve en gemeenschapsinvulling in overleg met de toekomstige inwoners. 

• Volgende verbeteringswerken op het openbaar (wegen)domein worden aangevat of verder uitgevoerd in 2021:

 » Afronding van de huidige werken in de Brugsesteenweg tegen eind 2021

 » Godelieve Leeft: Ter Reigerie en de Honzebroeckstraat

 » Laatste fase herinrichting stationsomgeving

 » Heraanleg Spanjestraat 

 » Ontwerp Ardooisesteenweg, Wijnendalestraat, Kazandstraat en Arme Klarenstraat 

 » Verbeteringswerken in het stadscentrum (Jan Mahieustraat / Ooststraat) 

 » In 2020 werden alle zebrapaden van Roeselare in kaart gebracht in functie van betere toegankelijkheid. Dit zal in 2021 

resulteren in het aanpassen van 70 verlaagde borduren aan de zebrapaden. 

• In 2021 starten de inrichtingswerken voor het nieuwe dierenasiel. 

• Met de Beverenaars wordt het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jonckerspark verder uitgewerkt voor een 

kwaliteitsvolle woon- en leefinvulling van het huidige bedrijventerrein.

• De recent opgestarte Kwaliteitskamer en 

een Roeselaarse Bouwmeestersprogramma 

combineren de juiste woontypologie, 

vergroening, architecturale kwaliteit en 

erfgoedcomponenten bij nieuwe projecten. 

 » Damman-Croessite: wonen en diensten
 » Afronden Brugsesteenweg
 » Laatste fase herinrichting Stationsomgeving
 » Heraanleg Spanjestraat
 » Uitvoering (lage) bordurenplan

DE	KLIMAATSWITCH	#VANRSL

In 2021 wordt, naast het project Proximity, een uitgebreide campagne gevoerd om de Roeselarenaars  

te betrekken in onze ambities als klimaatstad.

• Het hitte- en droogteplan wordt opgeleverd, zodat de Stad kan anticiperen op toekomstige  

periodes van hitte en droogte.

• De herwerking van de energie-en renovatiepremies wordt opgestart.

• Er wordt gestart met een eerste energiewijk in de Stad als proeftuin van het energietransitieplan. Met het Europese 

Stronghouse project worden collectieve energetische renovaties hierbij gepromoot.  

De wijk “Jonkershof / Verzonken Kasteel” in Beveren bijt de spits af. 

• De luchtkwaliteitsmetingen in het kader van het luchtkwaliteitsplan worden voortgezet.

• De stedelijke warmtezoneringskaart wordt gefinaliseerd en het centrumtraject van het warmtenet wordt verder uitgewerkt.

• We starten met de ontwikkeling van het dakenplan en met de groepsaankoop van zonnepanelen en realiseren 
zonnepanelen op overheidsgebouwen, onder andere op het nieuwe stadHUIS, bij brandweerkazerne Midwest post te 
Roeselare. 

• Het circulaire water-project bij de heraanleg van het Kerelsplein is een baanbrekend initiatief. In het kader van 

‘Smartwaterland’ en het project ‘Rainbrain’ werken we aan een intergemeentelijk slim waterbeheersingssysteem met realtime 
monitoring, digitale pluviometers en sensoren, samen met Vives, de Broederschool, WVI, Quicksand en Flying Pigs. 

• We geven de circulaire economie een boost met het project ‘Sharepair’, waarbij dankzij het Makerslab van RSL op Post wordt 

ingezet op actieve reparaties.

• De omslag van de openbare verlichting naar LED-verlichting wordt verdergezet in de zone ten zuiden van de N36, tussen de 

Ieperstraat en de E403.

• Het hemelwater- en klimaatadaptatieplan zijn in volle ontwikkeling.

 » Energiewijk Jonkershof
 » Groepsaankoop zonnepanelen
 » Circulair waterproject Kerelsplein
 » Roeselare Sharepair
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6.	 Investeren	in	veiligheid	
• Na de vele ingrepen in het voorbije jaar, wordt ook in 2021 de verkeersveiligheid verder geoptimaliseerd in de 

schoolomgevingen. 

• Waterveiligheid is reeds jaren een belangrijke prioriteit voor de Stad. De diverse budgettaire voorzieningen voor de aanpak van 

lozingspunten, waterbufferbekkens en de uitbreiding van de reeds 90% rioleringsdekking in de stad worden in 2021 verder 

aangepakt. Tevens wordt ons rioolstelsel digitaal in kaart gebracht.

• Rioleringswerken in 2021:

 » Grote Bassinstraat 

 » Beversesteenweg (kruispunt R32)

 » Wijnendaelestraat 

 » Brugsesteenweg 

 » Studie afgerond zone Meensesteenweg R32-Beitem incl. Mgr. Cattrystraat, Landmansstraat en Kerkhofstraat

 » Opstart haalbaarheidsstudie stormriool centrum Rumbeke 

 » De projectvoorbereiding wordt opgestart voor de aanpak Wulfkolstraat, Karabiniersstraat, Kleine Zilverstraat, Gentstraat en 

Knokuilstraat.

• Inrichting overstromingsgebieden en waterbufferbekkens in 2021: 

 » Verder saneren van de Zilten

 » Sanering Sint-Amandsbeek 

 » Verderzetten Regenbeek en Babilliebeek

 » Waterbufferbekken Vlietputbeek (Gabrielstraat)

 » Waterbufferbekken Krommebeek (Heirweg)

 » Inrichten overstromingsgebied Kappellebeek ten noorden Duivigestraat

 » Inrichten overstromingsgebied ter hoogte van de Iepersestraat (Collievijverbeek) 

• De middelen aan de politie- en brandweerzone (met inbegrip van de afbraak van de brandslangtoren) worden verhoogd.

• Openbare overlast wordt kordaat aangepakt met de uitgebreide handhavingsequipe van de politie en de  

13 gemeenschapswachten.

• Opnieuw wordt 90.000 euro geïnvesteerd in het cameraschild van Roeselare: betere positionering van enkele camera’s als 

gevolg van werken, sluitend maken van het schild in de Meensesteenweg en het vervangen van enkele oudere camera’s. 

• Stadstrajecten met de scholen worden opgestart inzake preventie tegen cyberpesten, sexting, drugs en radicalisering.

• In het voorjaar wordt het Veiligheidsmagazine #VANRSL verspreid, als voorloper van de wijkagentenkrant.

• In 2021 worden alle vuilnisbakken in het stadscentrum vervangen, waar mogelijk door ‘slimme vuilnisbakken’. Er wordt verder 

geïnvesteerd in een vernieuwde afvalstructuur doorheen de stad.

 » Rioleringswerken
 » Inrichting overstromingsgebieden  

en waterbufferbekkens
 » Investeringen cameraschild
 » Veiligheidsmagazine
 » Slimme vuilnisbakken
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7.	 Investeren	in	dienstverlening
• In het voorjaar worden, naar aanleiding van de aanvang van de sloopwerken van het huidige stadhuis, de stadsdiensten 

verhuisd naar nieuwe toegankelijke locaties op de Munt, de Delaerestraat, Het Laere en de Guido Gezellelaan. 

• De stedelijke ateliers worden grondig gerenoveerd; de Roeselaarse Reuzen verhuizen tijdelijk naar de Guido Gezellelaan.

• In 2021 investeert de Stad substantieel in de uitbreiding van het actief online-hulpaanbod, de digitalisering van formulieren 

en de voorbereidingen voor een stadsapp. We doen hiervoor ook beroep op de expertise van Arhus, waar het tijdelijke 
balieplein een onderkomen zal vinden. 

• In 2020 organiseerde de Stad 42 informatie- en participatiemomenten. Deze participatie, zowel in de nieuwe vormen van 

digitaal overleg of met coronaveilige-praattafels wordt uiteraard verder gezet in 2021. Naar het voorbeeld van de Godelieve 

Leeft-krant, verschijnen binnenkort ook de Krachtgebied Krottegem- en de Beitemkrant.

• Samen met ARhus worden in 2021 een kinderraad en een kinderburgemeester betrokken bij diverse beleidsaspecten  

van de stad.

 » Verhuis stadsdiensten
 » Participatie en informatie




